
 
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Спеціальне проектне та конструктор-

сько - технологічне бюро «Запоріжгідросталь» (код ЕДРПОУ 00130234, місцезнаходження 69041, м. Запо-
ріжжя, бул. Вінтера, 26), далі Товариство, повідомляє, що 

 річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 квітня 2019 року о 15.00 за адресою 
м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, кім. 4.13 
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудиться  23 квітня 2019 року з 14.15 до 14.50 за місцем прове-
дення зборів. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах буде складений станом на 24 году 
19 квітня 2019 року. 
За даними переліку акціонері, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства, складеного станом на 20.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій 
складає 879040 шт., в тому числі голосуючих – 808632 шт. Інші типи акцій відсутні. 
 
Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту Порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної комісії. 
Проект рішення: 

1. Обрати лічильну комісію у складі: 
Голова лічильної комісії - Поліщук Олена Іванівна; член лічильної комісії - Помаз Анастасія Андріївна. 

2. Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення цих зборів акціонерів і підписання усіх 
необхідних документів, пов'язаних з цими зборами. 

 
2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Проект рішення: 
Розгляд, обговорення та голосування з питань проводити в послідовності, передбаченій Порядком ден-
ним, фіксацію розгляду питань технічними засобами не здійснювати. Доповіді до 15 хвилин, виступи 
до 5 хвилин. Голосування з усіх питань Порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна 
голосуюча акція один голос, окрім проведення кумулятивного голосування.  
Довідки, оголошення - після закінчення зборів. 

 
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних 

зборах акціонерів 
Проект рішення: 

Бюлетені для голосування засвідчуються у момент видачі акціонерові (його представникові), який ре-
єструється для участі у річних Загальних зборах акціонерів. 
Завірення бюлетеня для голосування відбувається шляхом підписання членом Реєстраційної комісії. 
(особистий підпис та ПІБ) 
Бюлетень повинен містити напис: «Завірено. Член Реєстраційної комісії (ПІБ, підпис)». 
Якщо бюлетень для голосування складається з декількох листів, завіряється кожен лист такого бюле-
теня. 
У разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної комісії (Реєстраційній комісії) робиться  
відмітка з вказівкою підстав про його недійсність. Відмітка про недійсність бюлетеня засвідчується 
усіма членами лічильної комісії (Реєстраційній комісії) (ПІБ, підпис). 

 
4. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за результатами розгляду звіту. 

Проект рішення: 
Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити. 
Визнати роботу Правління у 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам діяль-
ності Товариства. 
 

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за результатами розгляду 
звіту 

Проект рішення: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. 
Визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям 
і напрямкам діяльності Товариства. 

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2018 
рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії 

Проект рішення: 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. 
Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік 



Проект рішення: 
 Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити 
 

8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2018 рік 

Проект рішення: 
Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік отримано прибу-
ток у розмірі 570,3 тис. грн., який залишається на розвиток виробництва. 
Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2018 році не про-
водити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати 
і не виплачувати. 

 
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік 

Проект рішення: 
Програму виробничо-господарської діяльності Товариства на 2019 рік затвердити. 
 

10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства 
Проект рішення: 

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на загальних зборах акціо-
нерів 25.04.2018 р. протокол № 29 
Членів Ревізійної комісії Кокіну Д.М., Онищенко В. І., Шок О. Ю. відкликати 

 
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне голосування) 

 
12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з чле-
нами Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення: 
Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Ревізійної комісії Товари-
ства шляхом підписання членами Ревізійної комісії згод на приєднання до договору. 
Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії відповідно до укладених цивільно - правових 
договорів. 
Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціоне-
рного товариства «СПКТБ «Запорожгидросталь» з членами Ревізійної комісії Голову Правління То-
вариства Шубіна Валерія Михайловича. 
 
Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що засвідчують їх особу, а пред-

ставники акціонерів - документи, що засвідчують їх особу та документи, які надають їм право брати участь та 
голосувати на Загальних зборах, зокрема довіреність.  

Довіреність на право участі та голосування видана фізичній особі повинна бути посвідчена нотаріу-
сом або посадовими особами, що вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на 
право участі та голосування від імені юридичної особи видається згідно її установчих документів. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі і голосування на Загальних зборах декільком 
своїм представникам. Надання довіреності на право участі і голосування на Загальних зборах не виключає 
право участі на цих зборах акціонера, що видав доручення, замість свого представника. До закінчення часу, 
відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, по-
відомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У випадку, якщо для 
участі у Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, 
довіреність якому була видана пізніше. У випадку, якщо акція знаходиться у загальній власності декількох 
осіб, повноваження відносно голосування на Загальних зборах здійснюється по їх згоді одним із співвласників 
або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на власний розсуд або за завданням відносно 
голосування, виданим акціонером. 

 
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право ознайомитися з 
документами, необхідними для ухвалення рішень з питань, включених до проекту Порядку денного, за адре-
сою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26, кім. 2.2 у робочі дні з 9.00 до 16.00, а в день проведення Зборів - за 
місцем проведення. 
Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів - член Правління Риженкова І.О. 
Телефон для довідок: (061) 239-38-24  
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити 
зміни в документи, надані акціонерам для ознайомлення, окрім змін у зв'язку зі змінами у Порядку денному 



або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше чим за 10 днів до дати про-
ведення Загальних зборів, а відносно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше чим за 4 дні до 
дати проведення Загальних зборів. 
Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові питання акціо-
нерів з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів. Товари-
ство може надати одну загальну відповідь на усі питання однакового змісту. 
 
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право внести пропозиції 
з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, щодо кан-
дидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. 
Пропозиція до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається у письмовій формі 
з вказівкою прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому 
акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 
належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підля-
гають обов'язковому включенню в проект Порядку денного загальних зборів. 
 
Інформація про проведення зборів, перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо 
кожного з питань, включених до проекту Порядку денного, а також інша інформація, щодо проведення річних 
загальних зборів 23 квітня 2019 року, розміщена на сайті : http://hydrosteelproject.com/ 

 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності АТ «СПКТБ «Запоріжгідросталь» (тис грн.) 

Найменування показника 
Період 

2018 2017 
Усього активів 33058 42151 
Основні засоби 5452 5790 
Запаси 78 117 
Сумарна дебіторська заборгованість 15358 16429 
Гроші та їх еквіваленти 6675 12152 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6532 6299 
Власний капітал 6393 6433 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 220 220 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2459 2291 
Поточні зобов'язання і забезпечення 17454 26908 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 570 765 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 879 040 879 040 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,65 0,87 

 
Наглядова Рада  

АТ «СПКТБ «Запорожгидросталь» 


